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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian serta Desain Akuisisi 

3.1.1 Daerah Penelitian 

Penelitian kali ini menggunakan data gaya berat yang diukur pada daerah Glass 

Buttes, Oregon pada tahun 2009. Glass buttes merupakan sebuah wilayah yang 

berada di timur laut Lake County antara Bend dan Burns di pusat Oregon. 

Wilayah ini merupakan dataran tinggi kompleks pegunungan api silikat kuno 

disepanjang zona patahan Brothers yang terbentuk pada zaman Miosen akhir 

hingga Pliosen sekitar 5 hinggga 5.8 juta tahun yang lalu (Jhonson dan 

Ciancanelli, 1984). Secara geografis daerah ini terletak pada koordinat 43o33’27” 

N dan 120o04’28”W . seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3.1. Pada daerah 

penelitian terdapat setidaknya 561 stasiun pengukuran dengan total luas wilayah 

pengukuran sebesar 16 km x 24 km. 

 

Gambar 3. 1 Desain akuisisi pengukuran 
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3.1.2 Timeline Pengerjaan 

Penelitian Tugas Akhir ini dimulai pada bulan Januari 2021 hingga Juni 2021 

yang dirincikan sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 Timeline Pengerjaan Tugas Akhir 

 

No. Nama Kegiatan  

Bulan 

N
o
v
e
m

b
e
r
 

D
e
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e
r
 

J
a
n

u
a
r
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e
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r
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M
a
r
e
t 

A
p

r
il

 

M
e
i 

1 Studi literatur               

2 Pengolahan data               

3 Penyusunan proposal               

4 Pemodelan Data               

5 Seminar Proposal               

6 Pemodelan data lanjut               

7 
Analisis dan 

interpretasi 
              

8 
Penulisan laporan 

Tugas Akhir 
              

9 Ujian kompre                

10 Sidang Akhir               

 

3.2 Bahan 

Data dalam penelitian kali ini adalah data gayaberat open source yang diunduh dalam 

website OpenEI. Pengukuran berada di daerah Glass Buttes, Oregon yang dilakukan 

pengukuran pada tahun 2009. Adapun data yang diperoleh berupa data nomor stasiun, 

tanggal dan waktu pengukuran, koordinat pengukuran, elevasi, nilai gravitasi bacaan, 

nilai koreksi terrain, koreksi curvature, nilai koreksi free-air (FAA), nilai simple 

bouguer anomaly (SBA) pada berbagai densitas dari rentang 2,4 gr/cc hingga 2.90 

gr/cc, dan nilai complete bouguer anomaly (CBA) pada berbagai densitas dari rentang 

2,4 gr/cc hingga 2.90 gr/cc. Namun data yang digunakan pada penelitian kali ini 

hanya data nomor stasiun, tanggal dan waktu pengukuran, koordinat pengukuran, 

elevasi, dan nilai gravitasi bacaan. Selanjutnya akan dilakukan koreksi-koreksi 
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metode gaya berat seperti koreksi lintang, koreksi  koreksi free-air (FAA), koreksi 

bouguer serta estimasi densitas hingga mendapatkan nilai complete bouguer anomaly 

(CBA) hasil perhitungan lalu membandingkannya dengan hasil dari situs tersebut.  

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data ini dilakukan untuk mendapatkan hasil berupa peta 

complete bouguer anomaly (CBA) yang selanjutnya akan diolah lebih lanjut.  

− Koreksi 

Data dari hasil pengukuran gaya berat dilapangan berupa nilai bacaan alat yang 

telah dikonversi ke satuan mgal serta waktu pengukuran. Namun nilai bacaan alat 

masih dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga perlu dilakukan koreksi-koreksi 

pada nilai bacaan tersebut. Koreksi-koreksi yang dilakukan antara lain adalah 

koreksi tidal, koreksi apungan, koreksi lintang , koreksi udara bebas, koreksi 

bouguer, dan koreksi topografi. Hasil yang diperoleh setelah melakukan seluruh 

koreksi tersebut adalah untuk mendapatkan nilai Complete Bouguer Anomaly 

(CBA). 

− Analisis Spektral 

digunakan untuk mendapatkan estimasi kedalaman daerah regional maupun 

residual dengan cara mentransformasi fourier data anomali gaya berat dari 

domain jarak dan waktu diubah menjadi domain frekuensi atau bilangan 

gelombang. Analisis spektral yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan 

radial spectrum analysis menggunakan software Oasis Montaj.  

Estimasi kedalaman anomali regional dan anomali residual didapatkan dari grafik 

antara k dan ln A yang memiliki tren berbeda. Sedangkan estimasi lebar window 

didapatkan dari mencari titik cut-off (kc) regional dan residual bilangan 

gelombang. Perhitungan lebar window adalah dibagi dengan perkalian antara 

spasi beraturan yang digunakan saat transformasi Fourier dengan nilai cut-off (kc). 
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- Pemisahan Anomali 

Pemisahan anomali regional dan residual yang dilakukan pada penelitian kali ini 

menggunakan filter gaussian. Filter ini dapat dilakukan pada software Oasis 

Montaj. Hasil yang diperoleh dari filter ini merupakan hasil peta anomali 

regional.  

- Second Vertical Derivative (SVD) 

Second Vertical Derivative (SVD) merupakan salah satu metode vertikal derivatif 

yang meningkatkan anomali lokal yang dikaburkan trend regional yang lebih luas. 

Derivatif vertikal kedua memberikan perbedaan pengukuran harga gayaberat pada 

titik relatif terhadap titik-titik disekitarnya bertujuan untuk mempermudah dalam 

menemukan batas anomali bawah permukaan. Hasil peta Second Vertical 

Derivative (SVD) digunakan sebagai interpretasi kuantitatif struktur bawah 

permukaan berdasarkan perbedaan besar anomali. Prinsip dari Second Vertical 

Derivative (SVD) dengan melakukan penurunan 2 kali nilai anomali CBA 

terhadap z yang merupakan komponen vertikal. 

3.3.2 Pemodelan 2,5 D 

Pemodelan 2,5 D dilakukan dengan metode forward modeling menggunakan 

software Oasis Montaj. Data yang digunakan dalam pemodelan ini adalah data 

anomali residual. Pada pemodelan ini diperlukan informasi geologi daerah 

penelitian sebagai dasar pembuatan model, selain itu juga diperlukan hasil 

penelitian-penelitian terdahulu pada daerah tersebut sebagai referensi. 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir penelitian kali ini seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3.2 : 

 

Gambar 3. 2 Diagram alir penelitian 

 


